
 

 

  
 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बेलबारी, मोरङ 

प्रदेश नं. १, नेपाल  

    
बेलबारी नगरपाललका वडा नं.९ लथित 

 डााँगीहाट सलपङ कम्प्लेक्स वहाल (भाडा) मा लगाउने सम्पबलधि सूचना 

 प्रिम पटक प्रकालशत लमलत २०७७।०७।१८ 

 बेिबारी नगरपालिका वडा नं.९ लथित डागीहाट सलपङ कम्प्िेक्स संझौता भएको लिलतिे ३ बर्यका सम्पिका िागी लििबन्दी दरभाउपत्र खरीद 

प्रकृर्ाबाट वहाि (भाडा) िगाउन ुपने भएकोि ेईच्छूक व्र्लि वा ईजाजतपत्र प्राप्त फिय वा कम्पपनीहरुबाट तपलििको ितयहरुको अलिनिा रही 

ररतपवुयकको लििबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको छ । 
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लववरण न्र्नूति िालसक बहाि (भाडा) रकि रु. 
दरभाउपत्र 

दथतूर 

खररद प्रलक्रर्ा 

 

१ 

 

बेिबारी न.पा. ९ डााँगीहाटको 

दईुति े९ वटा कोठा सलहतको  

सलपङ्ग कम्प्िेक्स भाडािा 

लिन ेलदने कार्य । 

रु. २८,६०३।०० अक्षेररुपी अठाईस हजार छ 

सर् तीन रुपैर्ा । 

(भईू तल्िा ५ वटा कोठा सलहत ६२.५७ वगय लिटर 

िालसक रु. १५३४६।०० र िालिल्िो तल्िा ४ वटा 

कोठा लहत ६२.५७ वगय लिटर िालसक रु. 

१३२५७।००)   

रु.१०००।०० लििबन्दी 

दरभाउत्र 

भवन बहाल (भाडा) सम्पबधिी शततहरुः 

1. ईच्छूक दरभाउपत्रदाताहरुिे १५ (पन्र) औ ंलदन कार्ायिर् सिर् लभत्र र्स कार्ायिर्बाट लफताय नहुन ेगरर तपलसि बिोजलिको नगद ैलतरी 

नगदी रलसदका सािै फिय वा कम्पपनीको हकिा  आ.ब. २०७६।०७७ को  नबीकरण भएको ईजाजतपत्र, थिार्ी िखेानम्पबर तिा ि.ुअ.कर 

दताय प्रिाणपत्र र आ.ब.२०७६।०७७  को कर चिूा वा म्पर्ाद िप गरेको प्रलतलिपी संिग्न राखी र व्र्लिको हकिा नपेािी नागररकताको 

प्रलतलिलप र चाि ुआ.व.को नगरपालिकािाई बुझाउन ुपने कर दथतुतर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप सिावेि गरर लििबन्दी दरभाउपत्र र्स 

कार्ायर्बाट  खरीद गनय सलकनछे र १६ (सोह्र)  औ ंलदन लदनको १२.०० बजे लभत्र र्स कार्यिर्िा दताय गराई सक्नुपनछे । प्राप्त लििबन्दी 

दरभाउपत्रहरु सोही लदन लदनको २.०० बजे र्स कार्ायिर्का प्रलतलनलि, लििबन्दी दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिको उपलथितीिा 

र्स कार्ायिर्िा लनर्िानुसार खोलिनछे । लििबन्दी दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलिहरु उपलथित नभएिा पलन उि लििबन्दी 

दरभाउपत्रहरु खोल्न बािा पने छैन ।  

2. लििबन्दी दरभाउपत्र साि उल्िेलखत िरौटी वापत आफुि ेकबोि गरेको  िालसक बहाि (भाडा ) का दरिे वालर्यक हुन आउने रकिको 

३ प्रलतित बराबरको रकि र्स कार्ायिर्को रालरिर् वालणज्र् बैक लि. बेिबारी िाखा लथित िरौटी खाता नं. 

२४३०१००३०३०००००२ िा नगद दालखिा गरेको सक्कि भौचर वा ×क" वगयको िान्र्ता प्राप्त बालणज्र् बैंकबाट जारी भएको बैंक 

जिानत (बैंक ग्र्ारेण्टी) पेि गनुयपनछे ।  

3. लििबन्दी दरभाउपत्र भदाय दररेट अंक र अक्षरिा थपष्ट हुने  गरर िेख्नु पनेछ । अंक र अक्षरिा फरक भएिा अक्षरिा िेलखएकोिाई िान्र्ता 

लदईने छ । 

4. ररत नपगुी  वा म्पर्ाद नाघी आएका लििबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै  कारवाही हुने  छैन । दताय भएका दरभाउपत्र लथवकृत गने वा नगन े

सम्पपणुय अलिकार र्स कार्ायिर्िा सरुलक्षत रहनछे । 

5. लििबन्दी दरभाउपत्र पेि गदाय पेि गरेको लनकार्, ठेक्काको न.ं र पिे गनेको पत्राचार ठेगाना, सम्पपकय  फोन न.ं, फ्र्ाक्स नं. थपष्टसाँग िेख्न ु

पनेछ ।  
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6. दरभाउपत्रदातािे खरीद कारबाहीिा भागलिन अर्ोग्र् छैन भन्ने साबयजलनक खररद लनर्िाविी बिोलजि थव: घोर्णापत्र पिे गनुयपनछे । 

7. लििबन्दी दरभाउपत्र  दताय गन ेलदन सावयजलनक लवदा परेिा सो िगतै कार्ायिर् खिुेको लदन खरीद तिा दताय गररनछे ।  

8. भवन भाडािा लिने व्र्लि वा फिय वा कम्पपनीि ेसंझौता अवलििा वालर्यक कबोि अंकको ३ वर्य िान्र् अवलि भएको कबोि अंकको ५ 

प्रलतित हनु आउन ेरकि कार्यसम्पपादन जिानत राख्नु पनछे ।  

9. भवनको भाडा रकिको भिूानी संझौता भएको लिलतिे प्रत्रे्क िलहना व्र्लतत भएको ७ लदन लभत्रिा दालखिा गनुय पनछे । सो अवलिलभत्र 

दालखिा नगरेिा लनर्िानुसार हजयना सलहत असिु उपर गररनछे । सािै भवनको भाडा वापत वालर्यक भाडा रकि एकिषु्ठ संझौता अवलििा 

अलिि जम्पिा गरेिा वा प्रत्रे्क वर्यको भाडा रकि अिीि रुपिा दालखिा  गरेिा वालर्यक भाडा रकििा १०% छुट लदईनछे ।  

10. भवनको उपर्ोग गरे भवनको सरसफाई िगार्त अन्र् पानी, लवजिुी,  बहाि कर, आर् कर, िलू्र् अलभबलृद कर तिा अन्र् कर दथतुर 

लनर्िानुसार भवन बहाि लिन ेब्र्लि वा फिय वा कम्पपनी आफैि ेब्र्होनुय पनछे । 

11. संझौता बिोलजि जे प्रर्ोजनको िालग भवन भाडा लिएको हो सोही प्रर्ोजनिा प्रर्ोग गनुय गराउन ुपनेछ । प्रचलित कानूनिे लनरे्ि गरेका 

लचज वा वथतुहरु रालखएको पाईएिा लनजको िरौटी जफत गरी भवन भाडा ठेक्का सम्पझौता तोडी लनर्िानुसार कारवाही गररनेछ ।  

12. संझौता भएको लिलति ेहरेक २ वर्यिा १० प्रलतितका दरि ेभाडा बलृि गररनेछ । 

13. न.पा. बाट वहाि (भाडा) िा लिएको भवनको कुनपैलन कोठा न.पा.को पवूय इजाजत नलिइ आफुखसुी कुनै प्रकारको कार्य गरी कोठाको 

थवरुप पररवतयन गनय पाइने छैन । जे जथतो अबथिािा वहाि लिएको छ सोही अबथिाको उि भवन बहाि अबलि सिाप्त पश्चात न.पा.िाई 

लजम्पिा लदन ुपनछे । 

14. उल्िेलखत ितय लवपररत कार्य गरी भवन भाडा लिन ेब्र्लिि ेिापरबाही गरर भवन क्षलत हनु गएिा वा लविे भत्केिा सो को िियत सम्पभार 

भवन वहाििा लिने व्र्लि वा फियि ेआफै गनुय गराउन ुपनछे । र्लद सिर्िा िियत सम्पभार नगरेिा नगरपालिकािे कार्य गराई िागकेो 

सम्पपणुय खचय सम्पबलन्ित ब्र्लि वा फियबाट असिु उपर गररनेछ ।   

15. न.पा.िे तोकेको उपरोि भवन  भाडा ठेक्का अवलि सिाप्त पश्चात भवन भाडािा लदन न.पा. बाध्र् हुन ेछैन ।  

16. भवन बहाििा लिन े ब्र्लि वा फियिे उि भवन संझौता अवलि लबचैिा छोड्न चाहिेा भवन छाड्नु ३ (तीन) िलहना अगाब ै र्स 

कार्ायिर्िाई पवूय जानकारी गराउन ुपनछे र  र्थतो अवथिा भएिा िरौटी रकि जफत गररनेछ । 

17. र्स सचुनािा उल्िेख नभएका अन्र् कूराहरुको हकिा प्रचलित काननू तिा नगर कार्यपालिकाको लनणयर् बिोलजि हुनछे ।    

18. र्स सम्पबलन्ि अन्र् कुरा बुझ्नुपरेिा कार्ायिर् सिर्िा सम्पपकय  राखी बुझ्न सलकनछे र र्स कार्ायिर्को वेभसाईट 

http:/www.belbarimun.gov.np  िा सिते हनेय सक्नहुुनछे । 

 

प्रिखु प्रिासकीर् अलिकृत 


